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Høringsinnspill til Meld. St. 16 (2020-2021) Utdanning for 
omstilling. Økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning 

 

NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon er Norges største organisasjon for ingeniører og  

teknologer med over 93 000 medlemmer. NITO organiserer ingeniører, bioingeniører og teknologer  

med høgskole- eller universitetsutdanning eller tilsvarende kompetanse.   

Stortingsmeldingen om arbeidslivsrelevans i høyere utdanning beskriver i det store og hele de 

viktigste utfordringene og innsatsområdene for å styrke arbeidslivsrelevansen i høyere utdanning. 

Den gir et viktig signal til universiteter og høyskoler om betydningen av arbeidslivsrelevans og gir 

tydelige marsjordre på mange viktige områder som vil øke studiekvaliteten. Samtidig savner vi flere 

konkrete virkemidler fra Kunnskapsdepartementet og registrerer at mange av de viktige 

innsatsfaktorene er skjøvet over til nye utredninger og meldinger. 

Aktørene styrker samarbeidet 
Morgendagens arbeidsliv krever et tettere samarbeid mellom utdanning, forskning og private og 

offentlige virksomheter. Vi er derfor positive til at regjeringen ønsker å stimulere til flere møteplasser 

og dialog mellom aktørene. En intensjonsavtale mellom Universitets- og høyskolerådet, partene i 

arbeidslivet og frivillig sektor vil muligens gi en overordnet retning, men dialogen mellom arbeidsliv og 

utdanningsinstitusjoner må skje på institusjonsnivå, gjerne helt ned på det enkelte fakultet og institutt.  

Samarbeid om høyere utdanning krever strategisk forankring både hos UH-institusjonene og de 

aktuelle virksomhetene. Strategien må operasjonaliseres og forankres godt i alle ledd. Det må legges 

vekt på at arbeidslivet, UH-institusjonene og studentene kan være en gjensidig ressurs for nyskaping 

og utvikling, og at samarbeidet vil bidra til relevant framtidig kompetanse. På samme måte må ulike 

former for studenters samhandling med arbeidslivet utvikles og ha en tydelig kobling til forventet 

læringsutbytte. Der samhandling med arbeidslivet benyttes som læringsmetode, er det nødvendig 

med kontinuerlig søkelys på effekt og kvalitet i metodene som benyttes. Institusjonene bør opprette 

faglige enheter som bidrar til å utvikle og ivareta samarbeidet mellom UH og arbeidslivet, og som 

løfter fram det som fungerer best.   

Mobilitet begge veier   
Gjensidig samarbeid med arbeidslivet, for eksempel ved bruk av profesjonskompetanse  

inn i UH-sektoren og bruk av akademisk kompetanse i arbeidslivet, vil bidra til bedre kunnskap og 

forståelse på tvers av sektorene.  

 



 

Mobiliteten mellom sektorene bør styrkes, selv om det finnes gode ordninger for dette i dag. 

Mobiliteten begrenses likevel av stillingskategorier og kompetansekrav i UH-sektoren, og ulikt 

lønnsnivå og status. Derfor støtter NITO at regelverket gjennomgås for å legge til rette for økt 

mobilitet mellom sektorer. Et forslag er å etablere en ordning tilsvarende forskningsopphold, der 

målet er å publisere artikler - for eksempel gjennom opphold i en bedrift knyttet til 

undervisingsutvikling. Dette kan bidra til merittering, og inkluderes i meritteringsordninger.  

Mulighet for mobilitet bør også inkludere teknisk ansatte i UH-sektoren, da disse ofte er et bindeledd 

mellom teori og praksis i profesjonsutdanningene.   

En mer åpen og tilgjengelig høyere utdanning 
Etter- og videreutdanning (EVU) blir stadig viktigere. MNT-feltet er et av fagfeltene der kunnskapen 

er i rivende utvikling og behovet for etter- og videreutdanning er stort. Informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi (IKT), og IKT-sikkerhet er gode eksempler.  

En større satsing på livslang læring og oppdragsutdanning bidrar til å møte arbeidsmarkedets behov 

for kompetanse, og vil øke graden av samarbeid mellom resten av arbeidslivet og undervisere i UH-

sektoren. Det vil igjen bidra til økt kvalitet og relevans i ordinære kurs.  

NITO har lenge etterlyst en gjennomgang av regelverket og finansieringsordningen for UH-sektoren 

for å stimulere til økt nyskaping og relevans, samt livslang læring. Vi er derfor positive til en 

gjennomgang av egenbetalingsforskriften, men mener det er viktig påse at en åpning for å ta betaling 

for ordinære kurs ikke strider mor gratisprinsippet. 

Videre er det nødvendig å se på finansieringssystemet for UH sektoren i sin helhet. 

Utdanningsinstitusjonene må ha rammevilkår som sikrer langsiktighet, god infrastruktur og oppdatert 

utstyr for ressurskrevende utdanninger, som for eksempel ingeniør- og bioingeniørutdanninger, og 

som stimulerer til å øke kapasiteten og tilbud av utdanning også utenfor campus. 

Det er positivt til at regjeringen vil satse på fleksibel utdanning, og vi ser fram til en strategi for 

fleksibel og desentralisert utdanning. Vi har også forventninger til bedre samordning av 

kompetanseprogrammet og tilskuddsordninger gjennom det nye Direktoratet for høyere utdanning og 

kompetanse (HK-dir). 

Studentaktive lærings- og undervisningsformer 
Stortingsmeldingen legger vekt på å stimulere til mer bruk av studentaktive læringsformer. Dette er i 

tråd med NITOs syn.  Det bør legges til rette for utvikling og bruk av undervisnings- og læringsformer 

som i større grad krever aktiv og ansvarlig deltakelse fra studentenes side samt bruk av 

vurderingsformer som støtter opp om dette. Prosjekter, case og oppgaver fra nærings- og arbeidsliv 

er gode rammer i denne forbindelse.   

Gjennom å bruke kompetanse fra arbeidslivet i undervisningssituasjoner, samt samarbeide om utstyr 

og infrastruktur, vil studenter kunne se sammenhenger mellom teoretisk opplæring og nytteområdet 

til ingeniør- og teknologifagene.   

Digital kompetanse  
Det er behov for en raskere digitalisering i høyere utdanning og forskning. For å øke studentenes 

læring og gjøre studietilbudene og forskningsresultatene mer tilgjengelige, er det nødvendig at 



 

institusjonene tar i bruk potensialet som ligger i digital teknologi. Utvikling og bruk av teknologi i 

sektoren må forankres både på nasjonalt og institusjonelt nivå.   

De fleste nyutdannede skal ut i jobber som krever digital kompetanse. Dette gjelder først og fremst 

kjennskap til funksjonalitet i de verktøyene de skal bruke, men også hvordan man forholder seg i 

møte med digitale trusler og sårbarheter. NITO mener at digital kompetanse, deriblant kunnskap om 

digital sikkerhet, må inn i alle utdanninger.  

Flerfaglighet   
Arbeidslivet er preget av flerfaglighet og tverrfaglig samarbeid. Dette er også sentralt for utvikling av 

innovative løsninger. For at studentene skal være forberedt til et slikt arbeidsliv bør de også i 

studiene møte flerfaglighet og tverrfaglig samarbeid og de utfordringene dette ofte fører med seg. 

Mer og bedre praksis 
NITO mener utdanningsinstitusjonene må ta i bruk praksisundervisning i langt større grad enn i dag. 

For MNT-fagene vil praksisundervisning være viktig for forståelsen av faget og for utførelsen av 

framtidige arbeidsoppgaver. I tillegg kan praksis i mange tilfeller bidra til økt motivasjon og mindre 

frafall blant studentene.  

For å stimulere til flere praksisplasser er det viktig å legge vekt på at studenten også er være en 

ressurs for bedriften, og at denne kan knytte til seg relevant framtidig kompetanse. Små og 

mellomstore bedrifter kan koble seg sammen i klynger og dele på paraksissamarbeidet.  

Tilrettelegging for praksis krever ressurser, både for utdanningsinstitusjon og i bedriften. Studenten 

må ha en kontaktperson å forholde seg til når de møter i en bedrift. Det bør være en person med 

veilederkompetanse og som er i tett dialog med utdanningsinstitusjonen om hva slags læringsutbytte 

studenten skal ha. Utdanningsinstitusjonene bør sette av ekstra årsverk til en praksiskoordinator. 

Disse skal ha ansvaret for administrasjon rundt praksisemner. Dette vil gjøre det enklere for bedrifter 

som ikke nødvendigvis har kompetanse selv eller nok ressurser til å planlegge eller gjennomføre 

praksisopplegg. Praksiskoordinatoren må kunne sikre at det faglige opplegget i bedrift er av god 

kvalitet, fungere som kontaktperson for det enkelte praksissted, og bistå med veiledning til den 

enkelte student i samarbeid med virksomheten.   

Praksis i helse- og sosialfagutdanninger 
De fleste helse- og sosialutdanninger har studiepoenggivende praksis som en del av rammeplanen. 

For bioingeniørutdanningene gjelder at praksisstudier og ferdighetstrening skal utgjøre minimum 60 

studiepoeng hvorav 20 studiepoeng skal være ekstern praksis i medisinske laboratorier.  

Det har i en årrekke vært meldt om at det blir mangel på bioingeniører, men utdanningsinstitusjonene 

som utdanner dem beskriver mangel på praksisplasser som en begrensende faktor for hvor mange 

kandidater de kan utdanne. Kunnskapsdepartementet (KD) har heller ikke økt kandidatmåltallene 

i noen særlig grad.  

Helseforetakene har en plikt til å utdanne helsepersonell. For de medisinske laboratoriene, som skal 

utdanne blant annet bioingeniører, er den største utfordringen for dem at de ikke er dimensjonert for 

og ikke har nok ressurser til å ta imot studenter. Laboratorier som skal ta imot studenter må ha 

mulighet til å sette av tilstrekkelige ressurser til veiledere.  



 

UHR-rapporten Praksisprosjektet i helse- og sosialfaglig høyere utdanning fra 2016 

setter også søkelys på finansiering: «Utdanningene er finansiert av KD ut fra ulike 

finansieringskategorier, som ikke synes å ha noen sammenheng med omfang, type eller krav til de 

respektive utdanningers praksisstudier. Prosjektgruppen erfarer at det finnes få incitamenter i 

praksisinstitusjonene for å ta imot studenter, det være seg i form av honorar/frikjøp, ressurser (tid, 

rom og utstyr), status eller karriereveier. I spesialisthelsetjenesten, hvor utdanningsoppgaven er 

lovpålagt, ligger det midler i den årlige budsjettrammen og som skal kompensere for sykehusenes 

merkostnader ved å motta studenter i den kliniske virksomheten. Det er ikke mulig å identifisere 

disse midlene.»  

Våre medlemmer bekrefter denne utfordringen som UHR påpeker. Det er nødvendig å sette 

av øremerkede midler i spesialisthelsetjenesten for å kunne ha et godt praksistilbud.  

Et av de viktigste tiltakene for å fremme kvaliteten i praksis, er å satse på å utvikle praksisveiledernes 

kompetanse og fremme gode rammebetingelser, som for eksempel å gi veilederen tid til å 

forberede seg før praksisperioden og være en del av et team med andre veiledere. Det bør 

utvikles gode verktøy i samarbeid mellom studiested og helseforetak, gjerne et felles nasjonalt 

grunnlag for innhold og veiledning.  
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